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lēmumu (prot. Nr. 6, 22.§)

NOLIKUMS
Par radošās stipendijas piešķiršanu
Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Tukuma novada dome (turpmāk - Dome) radošo stipendiju (turpmāk – stipendija) piešķir
ar mērķi veicināt Tukuma novada mākslas vai kultūras darbinieka (turpmāk – pretendents) radošu un
profesionālu, sabiedrībai nozīmīgu darbu jaunradi.
2. Kopējais stipendijas apjoms tiek apstiprināts ikgadējos Domes izdotajos saistošajos
noteikumos “Par Tukuma novada pašvaldības pamatbudžetu”, sadaļā “kultūras pasākumi”.
3. Stipendija tiek izmaksāta pēc ikgadējā pašvaldības budžeta apstiprināšanas un to izmaksā
Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa no plānotajiem pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
4. Stipendijas apjomu saņēmējam nosaka, ņemot vērā šim mērķim piešķirtos budžeta
līdzekļus.
II. Pieteikumu iesniegšanas kārtība un lēmuma pieņemšana
5. Tiesības pieteikt (turpmāk – pieteicējs) pretendentus stipendijas saņemšanai ir:
5.1. Tukuma novada pašvaldības kultūras, mākslas vai izglītības iestādei;
5.2. nevalstiskajai organizācijai, kura darbojas Tukuma novadā mākslas vai kultūras jomā;
5.3. fiziskai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.
5.4 Pietiekšanos uz stipendiju izsludina pašvaldība, publicējot paziņojumu informatīvajā
izdevumā “Tukuma Novada Vēstis” un ievietojot to Tukuma portālā – www.tukums.lv, kā arī citos
plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos.
6. Pieteicējs par pretendentu pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
6.1. pieteikuma veidlapu (pielikumā);
6.2. stipendijas pretendenta CV;
6.3. citus informatīvos materiālus par pretendenta radošo darbību.
7. Pieteikuma izvērtēšanas nosacījumi:
7.1. pretendenta dzīvesvietai jābūt deklarētai Tukuma novadā;
7.2. pretendenta līdzšinējie profesionālie sasniegumi;
7.3. sasniedzamais rezultāts pretendenta jaunrades darbā stipendijas piešķiršanas gadā.
8. Konkursa komisiju ar rīkojumu izveido Domes priekšsēdētājs.
9. Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu
jaunrades darba rezultātu, kā arī komisija var aicināt ierasties pretendentu uz komisijas sēdi.

10. Nepieciešamības gadījumā konkursa komisija var ieteikt pagarināt pieteikšanos uz radošo
stipendiju
11. Pamatojoties uz komisijas atzinumu, lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Dome.
12. Par Domes pieņemto lēmumu pieteicējs tiek informēts divu nedēļu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
III. Stipendijas saņemšanas kārtība
13. Pretendents stipendiju saņem atbilstīgi Domes lēmumā noteiktajam stipendijas apjomam
un termiņiem.
14. Stipendija tiek ieskaitīta pretendenta norādītajā bankas kontā, ieturot normatīvajos aktos
paredzētos nodokļus.
IV. Noslēguma jautājumi
15. Nolikums stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.
16. Ar nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē ar Tukuma novada domes 2016. gada
28. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 15. §) apstiprinātais nolikums “Par radošās stipendijas piešķiršanu
Tukuma novada mākslas un kultūras darbiniekiem”.
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